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LEr N"- 559/201t , DE 22 Dtr FEVEREIRO DE 2018.

"lnstitui o Programa RecuryracAo de Crdditos da

Fazenda P blica Mutticipal - "REFAZ", na Jorma

que especifica e d,i outas provid4ncias."

Fago saber que a Camara Mr.rnicipal de Santa Fd de Goi6s, Estado de Goiis,

AlRovA, e eu Prefeita Municipal, SANCIONO a seguinte LEI:

Art, l'- Fica instituido o Programa de Recuperagao de Cr6ditos da Fazenda

Ptblica do Municipio de Santa Fi de Goi6s/GO - REFAZ, desrinado a promover a regularizagao

de ddbitos dos contribuintes (pessoa ffsica e juridica), constituidos ou neo, inscritos ou neo em

divida ativa, ajuizados ou nAo, na forma e nas condig6es estabelecidas.

$ 1' O disposto no caput deste artigo aplica-se aos ddbitos relativos ao

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, Imposto sobre a Propriedade

Tenitorial Urbana - ITU e Imposto sobre Servigos de Qualquer Natu.eza ISSQN, Taxas e

outros Tributos do embito municipal;

$ 2" Os debitos referidos no caput deste artigo, ainda nao constituidos,

deverio ser confessados, de forma irretrat6vel e irrevogdvel.

$ 3" Poderio ser incluidos no REFAZ os ddbitos oriundos de declarag6es

espont6neas ou langamentos de oficio, desde que os fatos geradores tenham oconido atd 3l de

dezembro de 2017, relativos aos seguintes crdditos:

PUBLICADO
rn )l rntt.ht.t .

l.to qrao,o?Ea-v,sos-do mwal da

Prefertura

I - Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - IPTU;
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Il - lmposto sobre a Propriedad€ Territorial Urbana - ITU;

m - Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza ISSQN;

IV - Taxas:

V - Multas e outros ddbitos.

$ 4'O REFAZ n6o alcanga debitos relativos ao Imposto sobre TransmissSo

de Bens lm6veis - lTBl.

Art. 2'- O REFAZ consiste na redugao dejuros de mora e multa, inclusive

a morat6dq relacionados a d€bitos de que trata o artigo anterior, nas seguintes proporg6es:

I - 100% (cem por cetrto), caso o d6bito consolidado seja recolhido

integmlmente, de uma s6 vez, ati o dia 30 dc abril de 2018;

II - 50% (cinquenta por cento), caso o ddbito consolidado seja recolhido de

forma parcelada, em atd o5(cinco) parcelas, sendo que o valor minimo de cada parceh nao

podeni ser inferior a R$ 30,00 (trinta reais), e desde que tal parcelamento seja realizado e a

primeira parcela paga at6 o dia 30 de abril de 2018;

Par6gmfo primeiro - Considera-se ddbito consolidado, para efeito do

disposto nesta Lei, o montante obtido pela soma do principal devido, da atualizageo monetiria,

dos juros de mora reduzidos, da multa reduzida, inclusive a de carater morat6rio, e dos demais

acrdscimos previstos na legislageo tributeria, apurado ati o m6s de fomalizageo do pedido.

Paragafo segundo - O vencimento da primeira parcela ou do pagamento em

parcela [nic4 conforme escolha do contribuinte, se dani na data da adesio ao beneficio ora

estipulado, a qual poder6 ocorrer somente atd 30 de abril de 2018, vencendo as demais parcelas,

caso haja, sempre na mesma data nos meses subseqiient€s.

PardgBfo terceiro - Caso opte o contribuinte em parcelar o ddbito, o ndo

pagamento de duas parcelas consecutivas ou altemadas implicard no vencimento antecipado das
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demais, no cancelamento do parcelamento e na perda de todos os beneficios e direitos previstos

nesta lei, ficando autorizada a propositua da execugeo fiscal ou o piosseguimento das execugdes

fiscais suspensas em virtude desta lei.

Art. 3'. Os ddbitos que n6o forem parcelados ou quitados atd o tiltimo dia

para adesilo dos beneficios estipulados por esta lei, ou seja, atd o dia 30 de abril de 2018, serio

inscritos em divida ativa e encaminhados para cobranga judicial/extrajudicial (can6rio de

protestos).

fut. 4'. A Prefeita Municipal poderd regulamentar esta lei, atravds de

Decreto, no que neces&ilio for para dar efetivo cumprimento a mesma.

Afi. 5'. Esta Lei entrard ern vigor em na data de sua publicagio e revoga-se

as disposigdes em contr6rio.

Gabinete da Prefeita Municipal, aos vinte e dois dias do m6s de fevereiro de 2018,

ERI,Y QI]EIRA

Prefeite lt{un
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